O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 39: O PAPADO BRANHAMISTA SEGUNDO DANIEL 11
(Pregada na manhã de Domingo 12 de Dezembro de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Bem! Eu quero pregar esta manhã sobre Daniel 11:29-39. O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, o
profeta mensageiro disse: «Enquanto Eu estou no mundo, Eu sou a luz do mundo». Ele disse isto em João
9:5. Ele disse: «enquanto que Eu estou no mundo», porque, quando Ele deixará o mundo, um outro será a luz
do mundo. Paulo era a luz do mundo enquanto que ele estava na terra, Colomban, Policarpo, Antipas,
Martinho Lutero eram a luz do mundo, enquanto eles estavam na terra. John Wesley e William Branham
eram a luz do mundo, enquanto que eles estavam neste mundo e o profeta mensageiro de Mateus 25:6 será a
luz da sua geração. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E vocês viram na visão de 24 de Abril de 1993, ...
Eu vou ler isto: « E um homem que tinha a aparência duma Nuvem e segurando uma espada desceu do Céu
com um Cordeiro e a terra foi iluminada novamente ». [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
2 E eu desejo falar hoje sobre o que as pessoas sabem há vinte anos. E pela graça de Deus, quase não resta
mais mistério na Bíblia para nós. O que não foi escrito, foi explicado verbalmente como em Apocalipse 12
onde encontramos no versículo 1 o judaísmo e o cristianismo nessa mulher e em seguida, nos versículos 3 a 6
é o judaísmo novamente e o versículo 6 é o ministério de Elias e Moisés. Esta não é a expressão «um tempo,
e tempos e metade de um tempo determinado», mas em cifra como Apocalipse 11:3. Então Apocalipse 12:1316 é o cristianismo e em seguida no versículo 17, é o judaísmo e o cristianismo.
3 Bem! Retornemos para Daniel 11. Agora saibam que uma profecia tem a sua interpretação em cada
época. Assim, o profeta deve aguardar a interpretação do seu tempo senão de outra forma ele não deve
transmitir a revelação passada a de seu tempo, também, não deve ir mais rápido do que Deus. Daniel 11 e
Daniel 12 são a continuação da visão do rio Hiddekel e o Sul é o centro das instruções do anjo a Daniel. O
Sul é a África. O Norte isto é dizer a Europa. O Leste ou Oriente é a Ásia. O pôr do sol ou o Ocidente é a
América. Mas vemos que o Norte e o Sul são o centro desta revelação.
4 Agora consideremos esses dez versículos de Daniel 11:29-39. Consideremos primeiro Daniel 11:29-35.
Bem! Desde o tempo do entardecer, a santa Aliança está em fase de restituição à Igreja. Este é o começo do
tempo do restabelecimento de todas as coisas. Este é o começo da extremidade final. Doravante, Deus usa a
frase emprega a expressão «no tempo determinado». Mas desde o começo do cantar do galo, no versículo 40,
Deus usa: «No fim dos tempos...» Tudo se torna mais preciso. E Daniel 11 diz: «E naquele tempo, muitos se
levantarão contra o rei do Sul, e os violentos de seu povo irão ascender para cumprir a visão, mas eles
cairão». Amém! O que é isso?
5 Os Tommy Osborn, Benny Hinn, Morris Cerullo, Ewald Frank, Baruti Kasongo ... se levantarão, mas os
violentos se levantarão para conter o seu assalto, esta invasão de demônios. Consideremos o versículo 31:
Deus vai ajudar com uma Mensagem, mas as igrejas e os homens, filhos do diabo estarão lá com eles, da
parte do rei do Norte e da América. E o que fará o rei do Norte? Ele virá contra a santa Aliança com a
abominação que causa desolação. O que é isso?
6 O que é a abominação que causa a desolação? Pararei um pouco neste versículo 31: o cumprimento dessas
coisas foi em três fases. Em primeiro lugar, no ano 168 antes de Jesus Cristo, Antíoco Epifânio invadiu a
Judeia e matou 4.000 Judeus. Ele promulgou uma religião para todos e o templo de Jerusalém foi dedicado a
Zeus, e surgiu um ídolo do deus Júpiter e ofereceu porcos ao altar e obrigou todos os Judeus a adorar
Júpiter. Esta foi a primeira fase da abominação que causa a desolação.
7 E na segunda fase, é a destruição do templo no ano 70 da nossa era e a ascensão de uma mesquita no seu
local. Este foi a abominação da desolação colocada no lugar santo. Em seguida, em terceiro lugar o que
acontece hoje? ... Esta pregação é dura, mas eu devo dizê-lo e pedir-lhe a gentileza de me suportar. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
8 Nós sabemos que a besta sempre veio da Europa, onde há milhares de escolhidos que acreditam no Clamor
da meia noite. Seguem muito bem! Em primeiro lugar, Roma cuja imagem é os Estados Unidos da
América. Em segundo lugar o catolicismo romano cuja imagem é o protestantismo atual cuja cabeça está nos
Estados Unidos da América. E em terceiro lugar, a fim de perpetuar as profecias e que não haja confusão em
Deus, William Branham, pelo poder do Deus do Clamor da meia noite escolhe um Europeu, Ewald Frank
para estabelecê-lo sobre a Mensagem do entardecer. E cada viagem de Ewald Frank e Alexis Barilier para a
filha do Sul, isto é, as igrejas da África estão em Daniel 11. E Ewald Frank este pequeno Europeu, ele próprio
acendeu-se tornando-se famoso através da Mensagem de William Branham, trouxe a teologia, a abominação
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das nações para sacrificar como um porco no altar da revelação. As brochuras de Ewald Frank, são os porcos
de Antíoco IV no altar de Deus. As brochuras de Ewald Frank é a mesquita Al-aqsa no local do templo de
Jerusalém. Ewald Frank é o precursor moderno de todos esses que não sabem que, quando um profeta
mensageiro falou, ninguém pode corrigi-lo.
9 Agora, consideremos os versículos 37-39: a Bíblia diz que Ewald Frank e a sua posteridade para a Europa e
cuja imagem está em Jeffersonville... causarão a abominação que causa a desolação. E Krefeld e o
Tabernáculo Branham são ambos dragões com uma cabeça em todas as nações debaixo do céu. Vocês
veem? Através de cartas circulares, Ewald Frank pode alcançar as extremidades da terra em três dias. O rei
do Norte, o papa branhamista do Norte não precisa de evangelistas. Em três dias, ele pode fazer o que Jesus
Cristo não fez em três anos e meio. Esta besta do Norte não precisa de apóstolos porque os ninhos
branhamistas esperarão os seus ovos. Ele é um profeta mensageiro, apóstolo, evangelista, ... e a Bíblia diz
que ele vai se elevar acima de qualquer profeta, qualquer verdadeiro ungido e terá representantes em cada
nação da terra dentre aqueles que abandonam a santa Aliança.
10 Os versículos 37-39 dizem que eles serão poderosos, tanto a besta como a sua imagem, eles vão estar
sentados como reis sem coroa, com a fama e as riquezas das igrejas como se diz em Apocalipse 18 para o
catolicismo. O versículo 38 diz que a besta e a sua imagem do Tabernáculo Branham vão honrar os deuses de
ouro, prata, pedras preciosas de igrejas, ... eles se enriquecerão, vão homenagear os deuses que não
conheceram seus pais William Branham, John Wesley, Martinho Lutero e outros ... Eles irão até sentar-se em
cadeiras Luís XIV, um rei que preparou um pesadelo para centenas de milhares de cristãos em
França. Cadeiras bonitas pelas riquezas arrancadas aos cristãos e vermelhas pelo sangue deles... vocês se
lembram que Luís XIV estabeleceu a escravidão na França pelo código negro em 1685 no seu artigo 1. Foi
chamado o rei Sol e a memória que ele deixou ficar na terra a todos esses que o amam, é uma cadeira levando
seu nome.
11 O versículo 39 diz que quem os reconhecer, Ewald Frank ou Alexis Barilier lhe dará autoridade sobre o
povo dele… leia isto: «... a quem o reconhecer, ele vai multiplicar a glória e lhes fará dominar sobre a
multidão e lhes dividirá a terra partilhará o país como recompensa». Da mesma forma quem reconhecer a
sua imagem o dragão ocidental cuja cabeça está em Jeffersonville, será o mesmo. O representante do rei do
Norte na Costa do Marfim é Bedji Stanislas conhecido por «Stanis» há mais de vinte anos. Ele é casado, mas
recentemente, foi entregue a Satanás por ter mantido uma amante com quem ele teve três filhos em
segredo. Ele era um homem rico, eloquente, belo e astuto, porta-voz para o rei do Norte. Faço notar que ao
lhe entregar a Satanás, eles perderam um bom adversário do Clamor da meia noite. Ele me encontrou em
2002.
12 Em seguida, o representante da imagem americana na Costa do Marfim é Eric Samu Mukoko, um
aventureiro Zairense, um homem segundo o coração dos americanos e até a este dia. É em sua assembleia
congregação que eu vi a abominação, o desenho de Offman colocado na coluna de nuvem. Irmãos, em Nome
do Senhor, se vocês foram branhamistas ou mórmons e vocês tiveram o Jesus dos mórmons, este desenho de
Offman em casa, queimam-no simplesmente! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Ó Deus, misericórdia!
... E quando a igreja de cada nação passar diante do Senhor, esse Zairense levará a bandeira da Costa do
Marfim? Eu acho que um Zairense, Congolês, Ganense, Francês, Americano pode ser pastor na Costa do
Marfim e em toda parte, mas um homem não pode segurar a tocha dum país que não seja o seu país de
origem . [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
13 Estas são as forças que estão lá, eles próprios e as bestas que dão autoridade e dominação nas primeiras
bestas: um na Europa, como o catolicismo e o outro em Jeffersonville na América, como as igrejas
protestantes e evangélicas para profanar o santuário da santa fortaleza. Ambos os lugares altos da idolatria
branhamista, são como os altares satânicos de Jeroboão em 1 Reis 12:26-33, .... Um lugar alto colocado em
Dã e um outro lugar alto colocado em Betel. Betel significa casa de Deus. Este é o Tabernáculo Branham,
onde Deus fez habitar o seu Nome. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
14 Bem! No versículo 33, é dito que os sábios, as virgens prudentes devem alimentar a multidão com uma
vara de ferro e que... leiamos isto: «E os sábios do povo vão ensinar a multidão, e eles cairão pela espada e
pelo fogo, pelo cativeiro e pelo saque, vários dias». Este versículo 33 é o começo da batalha do Armagedom
e o versículo 34 diz que os hipócritas vão ver que isso é o que a Bíblia diz em Apocalipse 12:15, Apocalipse
19:11 e Apocalipse 16:13-16 isto é, a perseguição aos cristãos que realmente estão fazendo e eles vão se
juntar a nós e alguns serão mortos, no entanto, irão para o inferno.

O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
15 E isto é onde está o mistério de Mateus 22:12, o que entrou para o casamento sem roupa do
casamento. São aqueles que se juntaram abruptamente quando eles rejeitaram isso antes. Vocês veem? Eles
não haviam crido, pregado e recebido o Espírito da Mensagem. Eles não realizaram qualquer obra o vestido
de casamento é isso. Eles entraram pelas diversas perseguições da Igreja. Eles foram mortos e submetidos as
mesmas penas que os cristãos. Isto é onde a coisa aconteceu. É em Mateus 22:12. Eles são diferentes dos
aleijados e coxos que são nossos próprios irmãos que tropeçaram e que serão salvos, mediante a
perseguição. É somente na perseguição que o pobre espiritualmente, os coxos, aleijados e cegos espirituais
entrarão. Aí, os anjos de Mateus 13 não poderiam fazer a separação, é o Próprio Mestre que fez esta
separação. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
16 E o versículo 35 diz que até mesmo os sábios cairão, mas eles vão subir para o rapto. Porquê? A etapa que
lhes era difícil pela carne, se fará através da morte. No versículo 35 é dito: «porque será para um tempo
determinado », senti Algo a dizer: « Não um tempo determinado, mas o tempo determinado, porque ela é
determinada apenas durante o tempo em que cair». Ele ainda é o mesmo sobrenatural e eu o digo no Nome
do Senhor Jesus Cristo. Assim, antes do fim dos tempos, é o tempo determinado e é agora. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
17 Saibam de uma coisa, Daniel 11:38 não fala do papa dos católicos ou suas imagens protestantes e
evangélicas, mas duma parte Ewald Frank, Alexis Barilier e sua sucessão e Jeffersonville a outra parte. E o
mundo inteiro está em admiração diante deles, num instante, a voz de Ewald Frank pode alcançar as
extremidades da terra. Nenhum presidente pode fazer isso. O que eu digo, os outros vão entender mais tarde,
mas existe uma semente que diz «Amém» e que entende agora. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
18 Todos os branhamistas têm uma consideração pelo Tabernáculo Branham. A maioria dos idólatras,
pastores como fiéis sonham um dia andar sobre este lugar santo do branhamismo. E, em suas assembleias, é o
modelo do púlpito do Tabernáculo Branham. O que é isso? Jeffersonville é a cidade do Vaticano com o
Tabernáculo Branham, que é a catedral de São Pedro em Roma. O Tabernáculo Branham é o novo lugar de
peregrinação, porque se a besta está aí, deve existir a cidade do Vaticano e sua pequena catedral de São
Pedro. Este é o lugar semelhante a uma catedral que William Branham viu numa visão das coisas por vir. E é
isso que o Espírito revela à meia noite. E isto é a Palavra de profeta. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
19 E no começo, o falso profeta de Apocalipse 16:13 foi o papa de Roma, mas agora o falso profeta é o papa
branhamista de Krefeld. E vocês viram a foto de Ewald Frank e os filhos de William Branham na carta
circular nº 56? É exatamente como a foto de Billy Graham e do papa João Paulo II. Vocês veem? Billy
Paul… quero dizer Billy Graham apelidado de «o papa protestante» que está na América e o papa João Paulo
II, a besta que está no Norte da Europa.
20 Irmãos, o que é hoje o movimento branhamista? Isso não é nada senão o novo ninho de apostasia cristã. E
o Clamor da meia noite que desmascarou isso é digno de receber louvor, honra e majestade aos séculos dos
séculos. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
21 E Billy Graham e Tommy Osborn formam o casal anticristo do protestantismo diante do papa de Roma
como Billy Paul e Joseph Branham é o protestantismo diante do branhamista Ewald Frank. Vocês
veem? Cabe a Billy Paul e Joseph Branham mostrarem à humanidade que não são Hofni e Finéias, os dois
filhos de Eli no tempo de Samuel, mas ambos filhos de Elias o Tesbita, e Deus vai permitir que eles se
confessem diante desta Mensagem antes de morrerem. Mas a foto de Billy Paul e Joseph Branham ao lado do
papa Ewald Frank na carta circular 56 diz muito, pois um anjo de Deus não pode posar na mesma foto ao
lado de um anjo de Satanás. E esta é a foto de Billy Graham posando na mesma foto com o papa João Paulo
II. E todos branhamistas protestantes e todos branhamistas católicos estão admirados por essas duas grandes
bestas que recebem autoridade de profeta por uma hora diante de Satanás.
22 Em primeiro lugar, esses são os dragões e vemos as diferentes convenções; cabeças, conceitos e doutrinas
que se reúnem ali por uma hora diante de Satanás. Em segundo lugar, eles são bestas e em terceiro lugar eles
são os falsos profetas de acordo com Apocalipse 16:13 e eles revelam os três ministérios satânicos. Eles são
referências, embora eles não sejam profetas e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da Vida do
Cordeiro antes da fundação do mundo estão em admiração por eles. [Ed: A congregação diz: «Amém!» ]. O
ministério final de Satanás para ajuntar a semente da serpente de acordo com Apocalipse 16:13-16 é aquele
do falso profeta e de falsos profetas, toda a terra está cheia! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
23 Bem! Voltando no versículo 36... pouco importa a humildade que o profeta Ewald Frank ou Alexis
Barilier apresentam, a Bíblia diz que eles são bestas, não tendo respeito da Palavra que Deus revelou através
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de um profeta mensageiro. O que os papas e os presidentes mostram hoje, Deus e os seus profetas viram
através dos primeiros papas humildes... [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
24 Vocês se lembram do primeiro sonho que eu relatei em Kacou 38. O que este sonho significa? A noite
indica o tempo profético em que vivemos. O morro alto é a igreja pentecostal. Os outros morros são outras
igrejas batistas, branhamistas e outras. Na visão que eu recebi no dia do sábado, o sábado 24 de Abril de
1993, as mestiças são todos aqueles que continuam a seguir a Mensagem de William Branham enquanto que
estamos na meia noite. A enorme montanha é a Igreja de Jesus Cristo, precisamente a pirâmide das sete eras
da Igreja com a sua Pedra Angular.
25 E é esta pedra de cristal que João viu em Apocalipse 4:6, são as virgens puras vindo de todas as nações e
servindo diante do trono de dia e noite. Este mesmo mar de cristal foi misturado com fogo em Apocalipse
15:2. E estas são as virgens loucas vindo da tribulação. Se este cristal se aproximasse, João podia vê-lo como
o cavalo branco de Apocalipse 19:11 com as duas grandes asas de apocalipse 12:14 e o Clamor vindo do Céu
é aquele de Mateus 25:6 chamando todos os santos para chegar a Jesus Cristo, o Clamor da meia noite. [Ed:
A congregação diz: «Amém!»]. Não havia luz senão neste cavalo, a mulher é a união de todos santos ao redor
desta Mensagem.
26 Jesus Cristo está no Céu, mas Ele está também sobre a terra, preparando a Noiva. Ele é o cavaleiro desse
cavalo. E Apocalipse 22:17 diz: «E o Espírito e a Noiva dizem: Vem Senhor Jesus». O Senhor Jesus Cristo, o
Anjo de 24 de Abril de 1993 ainda está aqui iluminando o topo da pirâmide. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. Nesse sonho, o cavalo veio até a montanha. O que é isso? Não podemos baixar a Palavra ao nível
de um homem. E o Irmão está no papel de Júnior Jackson na meia noite. Ele veio, deu uma revelação a
William Branham e foi-se embora. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
27 Eu comecei a pregar aos 08 de Julho de 2002 e eu sempre insisto em dizer que essa Mensagem acabará
por ser transmitida em 8 de Janeiro de 2006 e a partir daquele dia, o Próprio Deus A vai enviar com todo
poder para todo mundo. Eu o digo em Nome do Senhor Jesus; e assim será. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»]. Mas se considerarmos o calendário judaico, foi no Domingo, aos 18 de Dezembro de 2005, o
quadragésimo aniversário do acidente de William Branham depois que a sua voz não foi mais ouvida até que
ele morreu aos 24 de Dezembro. E de 08 de Julho de 2002 quando eu comecei a pregar esta Mensagem até
aos 18 de Dezembro de 2005, isso faz 1260 dias, ou seja, três anos e meio. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»].
28 Observam ainda o cavalo branco, com as duas asas grandes, o que é isso? Esta é a Noiva, a Esposa do
Cordeiro! Este é o Esposo, a grande águia cavalgando a África e o mundo à meia noite. E toda a revelação
dada a um Negro: o profeta Kacou Philippe. Philippe significa aquele que cavalga. William Branham queria
ir para os Negros, mas Deus disse-lhe: não vá! Ele queria ir para Israel, Deus disse-lhe: não vá! Porquê? « Eu
enviarei Mateus 25:6 para os Negros e aos Judeus Apocalipse 11 »! O Próprio Senhor Jesus Cristo disse aos
seus discípulos, em seu tempo: Não voltem para os Samaritanos e aos homens das nações, mas idem as
ovelhas perdidas da casa de Israel.
29 Agora, observem as duas pombas na visão de 24 de Abril de 1993. 1993 é um ano importante, eu posso
dizer o ano da morte do presidente Houphouet. Como também alguém poderia dizer aí no Antigo
Testamento, o ano da morte do rei Osias, o ano da morte de tal rei, o ano da morte de tal outro rei, e assim em
diante. Esta é a linguagem dos profetas. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Agora o que são estas duas
pombas? Estas duas pombas são as testemunhas de Deus. Na beira do grande rio tigre Hiddekel, Daniel as
viu quando o Senhor Jesus Cristo teve uma ação sobre a terra. Após a Mensagem do entardecer em Daniel
12:4, quando Daniel estava prestes a ouvir o idioma desconhecido no versículo 8, estas duas pombas
apareceram a Daniel como dois personagens no versículo 5 de Daniel 12. Aqui, o poderoso anjo de
Apocalipse 10:1, de Daniel 10:4 e da visão de 24 de Abril de 1993 levantou as duas mãos para o Céu. Vamos
ler Daniel 12:5: «E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio ,
e o outro da outra banda à beira do rio...E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do
rio , quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por Aquele que vive eternamente...e
estavam havia dois outros personagens, um deste lado, a beira do rio, e outro naquele lado, à beira do rio…
E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, e ele levantou a mão direita e a mão
esquerda para o Céu, e jurou por Aquele que vive para sempre…».
30 Porquê as duas mãos foram levantadas lá? Entrarei em outra pregação. Mas aqui, aquelas duas pombas da
visão são Elias e Moisés! A revelação do idioma desconhecido era um evento tão solene que todo o Céu
mudou: o poderoso Anjo e as duas pombas também assistiram à cerimónia. Daniel estava lá! Moisés estava
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lá! Elias estava lá! William Branham estava lá! O apóstolo João estava lá! Vocês veem? A revelação do
idioma desconhecido foi uma grande missão e Deus A confiou a um homem, Deus não a confiou ao Arcanjo
Gabriel ou ao Arcanjo Miguel ou qualquer outro anjo... mas a um homem. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»].
31 Bem! Em Mateus 17:1 a 7, Pedro, Tiago e João viram as duas pombas na montanha com Jesus. O que é
isso? Este é o sonho do Irmão Arsène com a Pedra Angular. Elias, que é a reunião dos santos em vida e
Moisés que é a reunião dos santos ressuscitados, então, a Nuvem é a Pedra Angular e se passa agora! [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
32 O profeta Zacarias os viu e o anjo disse a Zacarias: «Estes são os dois filhos de óleo que se levantam
diante do Senhor de toda a terra ». Em Gênesis 18 e Gênesis 19, Deus desceu com essas duas
testemunhas. Talvez de alguma forma, este é Gabriel e Miguel como dizem alguns, mas de acordo com a
revelação de que foi dado à Noiva à meia noite, são essas mesmas duas testemunhas de 24 de abril de 1993 e
Apocalipse 11. Os dois homens que lançaram cegueira aos homens de Sodoma. O que é isso? Miguel e
Gabriel, alguma vez eles fizeram isso? O que eles fizeram mais? Eles trouxeram o fogo dos Céus sobre
Sodoma e Gomorra. Leia Apocalipse 11:4-5, 2 Reis 1 e 1 Reis 18, ... Quando é que Gabriel ou Miguel
alguma vez lançaram morte em alguém? Gabriel e Miguel alguma vez andaram ao lado de Deus? No meio da
Bíblia, vemos as duas testemunhas, Elias e Moisés no livro de Daniel 12:5. Encontramos em Zacarias 4. No
Novo Testamento, em Mateus 17:3, nós encontramo-las no monte da transfiguração. Então, no final da
Bíblia, encontramo-las em Apocalipse 11. Isso é perfeito! Em Gênesis, eram as duas testemunhas que
mostram os factos ao Senhor de acordo com Génesis 18:16 e versículo 20. Um dia, quando chegarmos lá,
vocês verão que esta é a verdade exata como se eu estivesse lá. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
33 Agora, como termina essa visão de 24 de Abril de 1993? Uma escada posta entre o Céu e a terra sobre as
águas e os anjos subiam e desciam. Quem conhece a história da Igreja «vai se curvar» diante de uma heroína
da fé: Víbia perpétua. Na sua prisão, poucos dias antes da espada romana passar sobre ela no ano de 257, ela
foi transportada numa visão, e viu uma escada posta para o até ao Céu e foi-lhe dito: «Perpétua, eu vou
ajudar-te, mas cuidado com o dragão deitado ao pé da escada para não te morder». Nesse tempo, a criatura
vivente de Ezequiel era o bezerro e o caminho para o Céu era o mártir, através do dragão vermelho, que
estava embriagado com o sangue dos santos.
34 Jacob viu isso, em Génesis 28:12 e disse: «...estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao
Céu, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela». E o que vocês precisam entender nessa visão de 24
de Abril de 1993 é que, Deus disse a Jacob: «Eu sou o Senhor, … e a tua descendência será como o pó da
terra; dilatar-te-ás para o Ocidente, para o Oriente, para o Norte e para o Sul; por meio de ti e da tua
descendência serão benditas todas as famílias da terra, isto é, todos que acreditam em ti...» E Jacob ficou
com medo e disse: «... é AQUI A PORTA DOS CÉUS!» E Jacob construiu um altar. Vocês veem? É neste
lugar aqui onde está o único portão do Céu, a porta do casamento das dez virgens de Mateus 25. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
35 O Reino dos Céus tem uma só porta e alguém entra nela por meio duma Mensagem, mas o inferno tem
milhares de portas. O Senhor Jesus Cristo disse: as portas do Hades não prevalecerão contra vocês! Portas
batistas não prevalecerão contra vocês! Portas católicas não prevalecerão contra vocês! Portas metodistas não
prevalecerão contra vocês! Portas pentecostais não prevalecerão contra vocês! Vocês veem? Batista livre,
uma porta. Batista fundamentalista, uma porta. A igreja apostólica Batista, uma porta. Batista missionária,
uma porta. Batista do Sul, uma porta. Batista do evangelho pleno, uma porta. Batista e obra missionária, uma
porta. A vida e fé da igreja Batista, uma porta. A igreja Batista candelabro, uma porta. A igreja evangélica
Batista, uma porta. A igreja Batista evangélica, uma porta. A igreja Batista de pentecostes, uma porta... saiba
que cada igreja na terra que não segue o profeta mensageiro vivo dessa geração é uma porta para o inferno.
Assim, cada igreja católica, cada igreja protestante, cada igreja evangélica, cada igreja branhamista, cada
missão e ministério, é uma porta para o inferno. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
36 E saibam que Géneses 28:12-17 é a continuação e o final da visão de 24 de Abril de 1993. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Se alguém entra no salão do casamento ignorando a porta... Deus lhe fará
descer caso contrário esta Mensagem é falsa. Em uma geração o profeta mensageiro é a porta dos Céus. Eu
sou a porta hoje e ninguém vem ao Pai senão por Mim! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Nós vivemos
um tempo glorioso. A Salvação vem dos Judeus. Vocês já ouviram falar que a Salvação vem dos Judeus, mas
agora a Salvação vem da África porque O Senhor Jesus Cristo se revela através desta Mensagem que é a voz

O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
de Mateus 25:6 nos diz para sair. Oh! Preciosa luz! Oh! Gloriosa Mensagem!... O Clamor da meia noite é
Jesus Cristo que o mundo religioso deve voltar a rejeitar; isto é, crucificá-La.
37 João 6:28-29 diz que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E eu te digo que existe uma outra
porta aqui na terra com as chaves do Reino dos Céus de acordo com Mateus 16:19: «E Eu te darei as chaves
do Reino ...». Pedro está morto. Paulo está morto, Martinho Lutero está morto, John Wesley está morto,
William Branham está morto... Mas as chaves do Reino dos Céus com quem estão? Um vivo! As chaves do
reino dos Céus sempre estiveram com um vivo sobre a terra. E, de acordo com Apocalipse 1:18, mesmo
Jesus Ele mesmo não tinha essa chave, mas as da morte e do Hades... vocês veem? «Da mesma maneira que
Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu em
detalhes o que aconteceu na criação, você tem recebido as Palavras de Vida eterna nestes 24 de Abril de
1993 e está decretado por Deus. No tempo determinado entenderás e ensinarás o que não aprendeste para
que qualquer que crer tenha Vida eterna». O que é isso? João 3:16 vivo hoje! Vocês veem? [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
38 Pela primeira vez desde Moisés, desde Gênesis, um homem fala de coisas que ele não conhecia, sem
nenhum sonho ou visão. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, pois, o Deus dos espíritos dos profetas
fala. Como essa Mensagem não é do homem. Portanto, qualquer pessoa que está contra esta Mensagem tem
como oponente o Anjo de 24 de abril de 1993. Aquele que pode compreender, compreenda!

